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Agora é possível emitir cartão - resposta para todas as turmas, aluno ou lista de alunos

P Emissão do Cartão - Resposta

Simulado - Emissões - Emissão do Cartão Resposta
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Agora é possível fazer o envio de Cancelamento/ Cartão de Correção de notas scais, permitindo que o 
operador possa realizar o procedimento de cancelamento ou gerar a carta de correção para notas scais 
geradas.

P Preenchimento Cancelamento / Carta Correção NF-e

P Gestão Financeira - Nota Fiscal - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e Modelo 55 - SEFAZ) - Envio Evento 
cancelamento / carta correção NF-e
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Agora é possível emitir Natureza Operacional da Nota Fiscal, distinta para produtos e serviiços 
modelo 55.

P NF-e / NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica e Modelos 55 e 65)

P Outros- Conguração do Sistema - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e / NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica e 
Modelos 55 e 65)
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Agora é possível exportar o Mapa de Notas por Etapa para Excel para manipular os dados

P Emissão de Mapa de Notas por Etapa

P Gestão Acadêmico - Boletins e Ficha de Aproveitamento - Emissões - Emissão de Mapa de Notas 
por Etapa
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Agora é possível publicar apenas boletos que tiveram remessas geradas. 

P Publicação de Boletos

P Publicações - Financeiro - Publicação de Boletos
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Agora é possível apresentar a média parcial e o total de pontos na publicação do boletim

P Publicação de Boletim

P Publicações - Acadêmico - Publicação de Boletim
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Agora é possível ltrar duplicatas de responsáveis nanceiros que não possuem inconsistências em 
seus dados na geração de remessa.

P Geração de Arquivo de Remessa

P Gestão Financeira - Arquivo - Remessa e Retorno - Arquivo de Remessa - Boletos Bancários
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Agora é possível ltrar alunos com matrícula conrmada ou não,  no relatório de alunos 
matriculados.

P Relatório de Alunos Matriculados

P Gestão Acadêmica  - Matrículas - Emissões - Emissão de Alunos Matriculados
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Agora é possível exportar para Excel no relatório de vendas de produtos via boleto.

P Emissão de Vendas de Produtos via Boleto

P Gestão Financeira - Caixa - Emissões - Emissão de Vendas de Produtos via Boleto
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Melhorias 

Conheça o Menu da nova geração no Curso

P Experimentar novo menu (localizado no canto superior direito)



Notícias 
Escolar Manager

No dia 14 de dezembro foi realizada nossa convenção anual (11ª 
ConvEM), onde cada departamento e também a diretoria expuseram 
os feitos de 2019 e apresentaram também os projetos para 2020.
Foi oferecido um delicioso café da manhã e logo após começaram as 
apresentações. 
Foi uma manhã proveitosa e ao mesmo tempo divertida. Tivemos  
nosso momento para reexões e de descontração.
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Você sabia?

Pela terceira vez publicamos na Revista Direcional Escolas. 
A Direcional Escolas é um veículo de comunicação de mídia impressa e 
online que está há 15 anos no mercado da Educação. Entregue para 4 
estados brasileiros (SP, RJ, PR e MG), é uma revista de referência no 
setor educacional por promover uma reexão crítica sobre práticas e 
políticas educacionais, através de uma linguagem jornalística com 
conteúdo e informação.



Suporte técnico (GO)         (62) 3287-5508- Ramal 01

Suporte técnico (demais localidades) 0800-6005508        
         
          suporte@escolarmanager.com.br

Conheça-nos melhor

Vídeo Institucional

https://tinyurl.com/y77hx3kt

/escolarmanager 

Fale conosco

Administrativo/ Financeiro      (62) 3287-5508- Ramal 03
       
         nanceiro@escolarmanager.com.br

Comercial        GO    (62) 3287-5508- Ramal 02 
       DF     (61) 3877-0960
          comercial@escolarmanager.com.br
          comercial-df@escolarmanager.com.br
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